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RESUMO 
 

A própolis é um material resinoso e balsâmico produzido pelas abelhas a partir do exudato de 

árvores, ramos, pólen e flores. É utilizada pelas abelhas para proteger a colméia, sendo a mais 

importante arma química contra microorganismos patógenos. A própolis tem sido bastante 

estudada devido às suas propriedades farmacológicas: antimicrobiana, antiinflamatória, 

antioxidante, cicatrizante, entre outras. A composição química é complexa, variada e depende 

da flora de cada região visitada pelas abelhas. Alguns constituintes encontrados são 

flavonóides, ácidos aromáticos e ésteres, aldeídos e cetonas, terpenóides e fenilpropanóides, 

entre outros. O presente trabalho teve por objetivo a padronização do extrato da própolis 

vermelha de Pernambuco, incluindo sua caracterização fitoquímica, estudo de sazonalidade, 

validação de metodologia analítica para doseamento de flavonóides e fenóis totais e avaliação 

da atividade antimicrobiana de extratos alcoólicos da própolis. No estudo fitoquímico, foi 

observada a presença de flavonóides, derivados antracênicos, mono e sesquiterpenos além de 

triterpenos, esteróides e açúcares. No estudo de sazonalidade, realizado com amostras dos 

meses de fevereiro, junho e outubro de 2006, a própolis apresentou-se de boa qualidade, com 

destaque para a amostra de outubro, que apresentou maior teor de flavonóides totais. Os 

resultados obtidos na validação do método analítico foram tratados estatisticamente por 

Análise de Variância one-way (ANOVA) e teste t de Student. O método demonstrou atender 

aos requisitos exigidos pela legislação vigente, RE nº 899, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, sendo exato e preciso. A avaliação da atividade antimicrobiana da própolis 

vermelha foi realizada através de método de difusão em meio sólido e bioautografia. Foi 

observada atividade direcionada para microorganismos Gram-positivos e leveduras e na 

bioautografia foi visto esta atividade deve-se aos flavonóides presentes na amostra. 

 
Palavras Chaves: Própolis, flavonóides, atividade biológica, estudo de sazonalidade. 
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ABSTRACT 
 

Propolis is a resinous and balsamic material made by bees from the exudate of trees, 

branches, pollen and flowers. It´s used by bees to protect the hive, being the most important 

‘chemical weapon’ against pathogenic microorganisms. Propolis has been very studied due to 

its pharmacological properties: antimicrobial, antiinflamatory, antioxidant, cicatrization-

enhancing, among others.  It is variable and complex chemical composition and depends of 

the flora of each region visited by the bees. Some constituents found are flavonoids, aromatic 

acids and esters, aldehydes and e ketones, terpenoids and phenylpropanoids, among others. 

The present work had for objective the padronization of the red propolis extract from 

Pernambuco, including its phytochemistry characterization, seasonal study, validation of the 

analytical method for the assay of the total flavonoids and phenols and avaliation of the 

antimicrobial activity of the propolis ethanol extracts. In the phytochemistry study, it was 

evidenced the presence of flanovoids, athracenic derivatives, mono and sesquiterpens beyond 

triterpens, steroids and sugars. In the seasonal study, made with samples of the months 

February, June and October, 2006, propolis showed good quality, with prominence for the 

sample of October, que apresentou a higher level of total flavonoids. The results gotten in the 

validation of the analytical method had been dealt statistically by Analysis of Variance one-

way (ANOVA) and by Student’s t-test. The method demonstrated to take care of to 

requirements claimed  by actual legislation, RE nº 899, of the National Agency of Sanitary 

Vigilance, being accurate and precise. The avaliation of the antimicrobial activity of the red 

propolis was realized by the single disk method and bioautography. The activity was observed 

against Gram-positive microorganisms and in the bioautography was observed that this 

activity must it the flavonoids presents in the sample. 

 

Keywords: Propolis, flavonoids, biological activity, seasonal study.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, o homem aprendeu a utilizar os produtos naturais na 

medicina. Dentre eles encontra-se a própolis, cujo emprego era descrito pelos assírios, 

gregos, romanos, incas e egípcios (PEREIRA et al., 2002).  

A própolis é uma substância produzida pelas abelhas a partir de resina e brotos de 

árvores e elaborada com o acréscimo de suas secreções orais, pólen e cera (LIMA, 2006) 

(Figura 1). É composta por 50% de resina e bálsamo vegetal, 30% de cera, 10% de óleos, 

5% de pólen e 5% de várias outras substâncias e seu emprego na vida da colônia está 

relacionado com suas propriedades mecânicas e antimicrobianas, sendo utilizada na 

construção e adaptação da colméia e na garantia de um ambiente asséptico (BURDOCK, 

1998; FUNARI, 2006; MENEZES, 2005; WOISKY et al., 1998) (Figura 2). 

Pelo menos 300 compostos foram identificados em diferentes amostras de 

própolis, com mais de 100 em cada uma, incluindo: ésteres de ácidos fenólicos, 

flavonóides (flavonas, flavononas, flavonóis, dihidroflavonóis, chalconas), terpenos, β-

esteróides, álcoois e aldeídos aromáticos, sesquiterpenos, naftalenos; mas sua composição 

química não é estável, sendo determinada principalmente pelas características 

fitogeográficas ao redor da colméia (AHN, 2006; BANKOVA, 2005; KOSALEC, 2005; 

MARCUCCI, 2001; MENEZES, 2005; UZEL, 2005). 

A grande variedade na composição química da própolis gera problemas em relação 

ao seu uso na medicina e ao controle de qualidade (BANKOVA, 2000). Para ser aceita 

oficialmente como produto para saúde, a própolis necessita de uma padronização química 

que garanta sua qualidade, segurança e eficácia (BANKOVA, 2005). Essa padronização 

permitirá correlacionar o tipo de própolis com um tipo específico de atividade. 

Diversas propriedades biológicas têm sido atribuídas à própolis: antimicrobiana, 

antiviral, antioxidante, imunomodulatória, cicatrizante, antiprotozoária, antiinflamatória, 
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dentre outras (SANTOS, 2002; CUNHA, 2004; HU, 2005; VYNOGRAD, 2000; 

ORSOLIC, 2004). Dentre essas, as atividades antibacteriana e antifúngica têm sido as 

mais extensivamente estudadas (KUJUNGIEV, 1999). A atividade antimicrobiana é 

direcionada principalmente contra bactérias Gram-positivas (KOSALEC, 2005).  

A maioria dos estudos, porém, tem como objeto a própolis verde, bem 

caracterizada e conhecida em todo mundo. A própolis utilizada neste estudo foi a própolis 

vermelha, coletada na região de Goiana, Pernambuco, Brasil, no apiário da empresa Mel 

Brasil. Esta é produzida pela espécie de abelhas Apis mellifera L. a partir de resina da 

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub (Figura 3).  

Nesse contexto, esta pesquisa foi desenvolvida visando à padronização da própolis 

vermelha, segundo o Regulamento de Identidade e Qualidade de Extrato de Própolis, do 

Ministério da Agricultura, Brasil, bem como a avaliação de sua propriedade 

antimicrobiana. 

 

 
Figura 1. Abelha no momento da coleta da resina num ramo da Dalbergia ecastophyllum (L.) 

Taub.  (Foto: Sarah Lustosa, 2006).  

 

 

 Lustosa, S. R.; Padronização de Extrato de Própolis e Avaliação da Atividade Antimicrobiana 



 xix

 
 

Figura 2. Produção de própolis vermelha por abelhas da espécie Apis mellifera L. para 

fechamento das frestas. (Foto: Sarah Lustosa, 2006). 

 

 
 

 

Figura 3. Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub. (Foto: Sarah Lustosa, 2006). 
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OBJETIVOS 

 

1.1 Geral 

 

Padronização do extrato da própolis vermelha e avaliação da atividade antimicrobiana. 

 

1.2 Específicos 

 

• Padronização do extrato da própolis vermelha da região de Goiana – PE – 

Brasil, segundo a Instrução Normativa nº3 do Ministério da Agricultura, que 

dispõem sobre o Regulamento de Identidade e Qualidade de Extrato de 

Própolis; 

• Avaliação da influência da sazonalidade na qualidade da própolis vermelha; 

• Validação da metodologia para doseamento de flavonóides totais; 

• Avaliação da atividade antimicrobiana de extratos alcoólicos de própolis frente 

aos microorganismos Candida albicans; Staphylococcus aureus; Salmonella 

enterica sorovar Panama 071, Saint Paul 391, Rublislaw 3373, Anatum 873, 

enteridis UFPEDA 415; Salmonella cholerae suis ATCC 14028, Pseudomonas 

aeruginosa e Enterococcus faecalis; 

• Bioautografia. 
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RESUMO:  

Própolis é uma mistura complexa, formada por material resinoso e balsâmico. Sua 

composição química é complexa e variada, estando relacionada com a flora de cada região 

visitada pelas abelhas e com o período de coleta da resina. Inclui flavonóides, ácidos 

aromáticos, terpenóides e fenilpropanóides, ácidos graxos e vários outros compostos. A 

própolis tem sido objeto de intensos estudos farmacológicos e químicos nos últimos 30 anos. 

Em várias partes do mundo é indicada para melhorar a saúde e prevenir doenças. Atualmente, 

é disponível em várias formas farmacêuticas como cápsulas, extratos, enxaguatório bucal, na 

forma de pó, entre outras. Ainda são necessários estudos correlacionando a composição 

química com a atividade biológica, definindo cada tipo de própolis com a sua aplicação 

terapêutica. É uma tarefa imprescindível para um mercado cada vez maior e exigente em todo 

o mundo.  

Unitermos: Própolis, constituintes químicos, atividade biológica. 
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PROPOLIS: CHEMISTRY AND PHARMACOLOGY 
 

ABSTRACT: 
 

Propolis (bee glue) is a complex mixture, formed by resinous and balsamic material. 

The chemical composition is variable and complex, being related with the flora of each region 

visited by the bees and with the period of resin´s collection. Chemical compositon as 

flavonoids, aromatic acids, terpenoids and phenylpropanoids, fat acid, and others compounds 

are found in such propolis. For the last 30 years, propolis has become the subject of intense 

pharmacological and chemical studies. In different parts of the world it is indicated to 

improve the health and to prevent illnesses. Currently, it is available in some pharmaceutical 

forms as capsules, extracts, mouthrinses, powder form, among others. Indeed, there are 

necessit correlating studies the chemical composition with the biological activity, defining 

each type of propolis with its therapeutical application. It´s an essential task for a market ever 

bigger and demanding in the whole world. 

Keywords: Propolis, chemical constitutints, biological activity 
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INTRODUÇÃO 

A palavra própolis é derivada do grego pro-, em defesa, e polis-, cidade ou 

comunidade, isto é, em defesa da comunidade (Pereira et al., 2002). É uma mistura complexa, 

formada por material resinoso e balsâmico coletado pelas abelhas dos ramos, flores, pólen, 

brotos e exudatos de árvores; além desses, na colméia, as abelhas adicionam secreções 

salivares e enzimas (Pereira et al., 2002; Franco et al., 2000).  

Para a produção de própolis, abelhas usam materiais resultantes de uma variedade de 

processos botânicos em diferentes partes das plantas. São substâncias ativamente secretadas 

pelas plantas bem como exudatos de feridas nas plantas: materiais lipofílicos nas folhas e 

germes, látex, resinas, etc (Bankova (b), 2005; Capasso; Castaldo, 2002). 

 As abelhas de fato usam a própolis para protegê-las contra insetos e microrganismos, 

no reparo de frestas ou danos à colméia, no preparo de locais assépticos para a postura da 

abelha rainha e na mumificação de insetos invasores (Marcucci, 1996). 

 De modo geral, contém 50 - 60% de resinas e bálsamos, 30 – 40% de ceras, 5 – 10% 

de óleos essenciais, 5% de grão de pólen, além de microelementos como alumínio, cálcio, 

estrôncio, ferro, cobre, manganês e pequenas quantidades de vitaminas B1, B2, B6, C e E 

(Park, et al., 2002; Burdock, 1998; Funari; Ferro, 2006; Menezes, 2005; Woisky et al., 1998). 

 A coloração da própolis depende de sua procedência. Varia de marrom escuro 

passando a uma tonalidade esverdeada até o marrom avermelhado e possui odor 

característico, o qual pode variar de uma amostra para outra (Marcucci, 1996). 

Na Europa, América do Norte e oeste da Ásia, a fonte dominante de própolis é o 

exudato do botão de álamo (Populus sp.). Entretanto, na América do Sul a espécie vegetal do 

gênero Populus não é nativa, existindo uma grande diversidade vegetal para retirada de resina, 

o que dificulta a correlação da própolis com a fonte produtora (Park et al., 2002). Outras 
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espécies vegetais empregadas como fontes de própolis em várias partes do mundo são 

pinheiros, carvalho, salgueiro, acácia, entre outras (Markham et al., 1996). 

A própolis vermelha é reportada como sendo típica de Cuba e da Venezuela, onde as 

origens botânicas foram identificadas como Clusia nemorosa (Clusiaceae) e Clusia 

scrobiculata, respectivamente (Trusheva et al., 2006). 

A própolis é um dos muitos produtos naturais que vem sendo utilizado durante séculos 

pela humanidade (Vargas et al., 2004). Os egípcios conheciam as propriedades anti-

putrefativas da própolis e empregavam para embalsamar cadáveres. Além disso, foi 

reconhecida por suas propriedades medicinais por médicos gregos e romanos como 

Aristóteles, Dioscorides, Plínio e Galeno (Capasso; Castaldo, 2002). O uso de extratos de 

própolis na medicina popular data de 300 a.C. (Da Silva et al., 2006).  

Na África do Sul, na guerra ao final do século XIX, foi amplamente utilizada devido 

às suas propriedades cicatrizantes e na segunda guerra mundial foi empregada em várias 

clínicas soviéticas (Pereira et al., 2002). 

A própolis foi redescoberta como meio para tratamento de problemas de saúde nos 

anos de 1950 e 1960 na ex-União Soviética e em países do leste da Europa, como Bulgária, 

República Tcheca e Polônia. Nos países do oeste europeu, na América do Sul e do Norte e no 

Japão, própolis não adquiriu popularidade até 1980. Na metade dos anos 80, própolis tornou-

se um importante produto na medicina alternativa e complementar. Japão é o principal 

importador de própolis, com preferência pela própolis brasileira (Salatino et al., 2005). 

O termo própolis foi descrito no século XVI na França e a Farmacopéia de Londres do 

século XVII lista a própolis como droga oficial (Capasso; Castaldo, 2002; Pereira et al., 2002; 

Cao et al., 2004). Em 1908 surgiu o primeiro trabalho científico sobre suas propriedades 

químicas e “composição”, indexado no Chemical Abstracts (referência n° 192). Em 1968 

surgiu no Chemical Abstracts o resumo da primeira patente utilizando a própolis (Romena, 
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para a produção de loções para banho). Até meados do ano 2000, o número de trabalhos 

publicados citados no Chemical Abstracts totaliza 450, oriundos de 39 países dos cinco 

continentes, além de 239 patentes (Pereira et al., 2002). 

No Brasil, o interesse pela própolis aconteceu somente na década de 80 com o trabalho 

pioneiro de Ernesto Ulrich Breyer (1981), demonstrando em seu livro, “Abelhas e saúde”, as 

propriedades terapêuticas da própolis e sua utilização como antibiótico natural (Lima, 2006). 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A composição química é bastante complexa e variada, estando intimamente 

relacionada com a ecologia da flora de cada região visitada pelas abelhas (Park et al., 2002) e 

com o período de coleta da resina (Rocha et al., 2003). Além disso, a variabilidade genética 

das abelhas rainhas também influencia na composição química (Park, 1998). Deste modo, um 

número significativo de trabalhos com a química da própolis foi publicado para entender que 

sua composição química varia grandemente e depende da flora local e da região de coleta 

(Bankova (a), 2005). 

O melhor indicador da origem botânica da própolis é análise da sua composição 

química comparada com a provável fonte vegetal. A determinação da origem geográfica e, 

principalmente, a origem vegetal, se faz importante no controle de qualidade e até mesmo na 

padronização das amostras de própolis para uma efetiva aplicação terapêutica (Park et al., 

2002). 

Alguns componentes estão presentes em todas as amostras de própolis, enquanto 

outros ocorrem somente em própolis derivadas de espécies particulares de plantas (Vargas et 

al., 2004). 

A composição química da própolis inclui flavonóides (como a galangina, quercetina, 

pinocembrina e kaempferol), ácidos aromáticos e ésteres, aldeídos e cetonas, terpenóides e 
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fenilpropanóides (como os ácidos caféico e clorogênico), esteróides, aminoácidos, 

polissacarídeos, hidrocarbonetos, ácidos graxos e vários outros compostos em pequenas 

quantidades (Hu et al., 2005; Hayacibara et al., 2005; Ozkul et al., 2004; Matsuda et al., 2002; 

Rocha et al., 2003). Há também na sua constituição elementos inorgânicos como o cobre, 

manganês, ferro, cálcio, alumínio, vanádio e silício (Marcucci, 1996). De todos esses grupos 

de compostos, certamente o que vem chamando mais atenção dos pesquisadores é o dos 

flavonóides (Lima, 2006). A eles, bem como aos ácidos fenólicos, são atribuídas as 

propriedades antibacteriana, antiviral e antioxidante (Volpi; Bergonzini, 2006). 

Pelo menos 200 compostos foram identificados em diferentes amostras de própolis, 

com mais de 100 em cada uma (Marcucci et al., 2001). Em 2000, doze tipos distintos de 

própolis brasileira foram quimicamente caracterizados e classificados de tipo 1 a 12 por Park 

et al. (Alencar et al., 2005; Hayacibara et al., 2005). 

As amostras tropicais de própolis, especialmente as brasileiras, têm mostrado 

diferenças significantes nas suas composições químicas em relação à própolis da zona 

temperada. Por essa razão, a própolis brasileira têm se tornado objeto de grande interesse por 

parte dos cientistas (Trusheva et al., 2006). A própolis verde brasileira, produzida em São 

Paulo e Minas Gerais é constituída principalmente de derivados prenilados do ácido p-

cumárico e possui grande quantidade de flavonóides, muitos dos quais não estão presentes em 

própolis da Europa, América do Norte e Ásia (Simões et al., 2004). 

 

PROPRIEDADES BIOLÓGICAS 

A própolis tem sido objeto de estudos farmacológicos devido às suas propriedades 

antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiinflamatória, hepatoprotetora, antioxidante, 

antitumoral, imunomoduladora (Bankova (a), 2005; Kosalec et al., 2005; Alencar et al., 
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2005). Esse potencial biológico se deve a um sinergismo que ocorre entre os muitos 

constituintes (Marcucci, 1996). 

Antimicrobiana 

As atividades antibacteriana e antifúngica da própolis têm sido as propriedades 

biológicas mais extensivamente estudadas (Kujungiev et al., 1999). São atribuídas 

principalmente à flavonona pinocembrina, ao flavonol galagina e ao éster feniletil do ácido 

caféico, com um mecanismo de ação baseado provavelmente na inibição do RNA-polimerase 

bacteriano (Uzel et al., 2005). Outros componentes como os flavonóides, o ácido caféico, 

ácido benzóico, ácido cinâmico, provavelmente agem na membrana ou parede celular do 

microorganismo, causando danos funcionais e estruturais (Scazzocchio et al., 2005). 

A própolis possui atividade antibacteriana maior contra bactérias Gram-positivas e 

limitada contra Gram-negativas (Lu et al., 2005; Marcucci et al., 2001). Estudo realizado com                        

extratos de própolis comercializados no Brasil mostrou atividade antimicrobiana pronunciada 

contra bactérias Gram-positivas e Candida albicans ATCC 10231, e atividade menos evidente 

contra Gram-negativos e Candida albicans FT 2010 (Rezende et al., 2006). 

Até o momento, não se tem dados que respondam o porquê desta menor atividade dos 

extratos de própolis contra bactérias Gram-negativas. Estas bactérias possuem uma parede 

celular quimicamente mais complexa e um teor lipídico maior, o que pode explicar essa maior 

resistência (Vargas et al., 2004). 

Própolis também tem demonstrado excelentes atividades fungistática e fungicida, em 

testes in vitro, contra leveduras identificadas como agentes causadores de onicomicoses 

(Oliveira et al., 2006). 

Antiinflamatória 

 A atividade antiinflamatória observada na própolis parece ser devida à presença de 

flavonóides, especialmente galangina. Este flavonóide apresenta atividade inibitória contra a 

Lustosa, S. R.; Padronização de Extrato de Própolis e Avaliação da Atividade Antimicrobiana



 xxx

ciclooxigenase (COX) e lipooxigenase. Tem sido relatado também que o ácido fenil éster 

caféico (CAPE), possui atividade antiinflamatória por inibir a liberação de ácido aracdônico 

da membrana celular, suprimindo as atividades das enzimas COX-1 e COX-2 (Borrelli et al., 

2002). 

 A própolis tem demonstrado ação antiinflamatória também por inibir a síntese das 

prostaglandinas, ativar a glândula timo, auxiliando o sistema imune pela promoção da 

atividade fagocítica e estimulando a imunidade celular (Kosalec et al., 2005). 

Antioxidante 

A atividade antioxidante merece especial interesse, pois a própolis poderia ser 

aplicada topicamente com sucesso para prevenir e tratar a pele danificada (Marquele et al., 

2006). 

Flavonóides são relatados como os mais abundantes e efetivos antioxidantes na 

própolis. Existe uma correlação entre o alto conteúdo de flavonóides totais e a atividade anti-

radicais livres em extratos de própolis da Argentina (Ahn et al., 2007). Da Silva et al. (2006) 

sugerem que os flavonóides desempenham importante papel na atividade antioxidante de 

extratos de própolis brasileira, mas outros fatores poderiam estar envolvidos (Choi et al., 

2006). Embora estudos com extratos etanólicos de própolis sejam mais comuns, é relatado 

que o extrato aquoso da própolis possui uma boa atividade antioxidante, associada ao alto teor 

de compostos fenólicos (Mani et al., 2006).  

Antiviral 

Não existem muitos relatos sobre a atividade antiviral da própolis. Marcucci (1995) 

cita uma ação virucida da própolis nos vírus do herpes simplex (HSV) e da estomatite 

vesicular (VSV). Em estudo realizado na Ucrânia, foi comparada a eficácia de pomada de 

própolis canadense com pomadas de aciclovir e placebo (veículo) no tratamento de pacientes 

com herpes genital tipo 2 recorrente. A preparação de própolis contendo flavonóides 
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apresentou-se mais efetiva que as outras duas na cicatrização das lesões e redução dos 

sintomas locais (Vynograd et al., 2000).  

Estudos in vitro sugerem que a própolis tem uma potente atividade antiviral contra as 

variantes X4 e R5 do HIV-1. Atividade similar foi observada com linfócitos CD4+ operando, 

pelo menos em parte, como inibidor da entrada viral (Gekker et al., 2005).  

Cicatrizante 

 A propriedade cicatrizante da própolis, assim como várias outras propriedades 

biológicas, está relacionada com flavonóides e ácidos fenólicos (Arvouet-Grand et al., 1994). 

Em estudo no qual foi comparada a propriedade cicatrizante de um creme de própolis com um 

creme de sulfadiazina de prata, foi demonstrado que os ferimentos tratados com própolis 

apresentaram menos inflamação e mais rápida cicatrização do que aqueles tratados com 

sulfadizina de prata (Gregory et al., 2002). 

Imunomodulatória 

 Sy et al. (2006) demonstraram que o tratamento com extrato de própolis atenua as 

inflamações das vias aéreas em ratos, provavelmente por sua habilidade em modular a 

produção de citocina. Sendo assim, seria um novo agente no tratamento da asma. Orsolic et 

al. (2004) demonstraram que derivados hidrossolúveis de própolis, ácido caféico, éster 

feniletil do ácido caféico e quercetina poderiam ser extremamente úteis no controle do 

crescimento tumoral em modelos experimentais. 

Outras propriedades 

 Há relatos de que a própolis baixa a pressão arterial e os níveis de colesterol no 

sangue. (Capasso; Castaldo, 2002).  Em muitos países, a própolis e o mel são usados para o 

tratamento de infecções das vias aéreas (Tavares et al., 2006). 

 Como antiprotozoário, a própolis mostrou-se ativa contra Toxoplasma gondii, 

Trichomonas spp. e Giardia lamblia (Dantas et al., 2006). Testes in vitro com extratos de 
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própolis foram realizados contra Trypanosoma cruzi e mostraram atividade contra as formas 

epimastigotas desse parasita, sendo uma possível alternativa para o tratamento da Doença de 

Chagas (Prytzyk et al., 2003). 

 Própolis também tem sido bastante utilizada em odontologia, estando presente em 

enxagüatórios bucais e cremes dentais para prevenir cáries e tratar gengivites e estomatites 

(Pietta et al., 2002). Em experimentos na área de Endodontia, Cariologia, Cirurgia Oral, 

Periodontia e Patologia Oral, teve uma atuação positiva na reorganização tecidual, ação 

antiinflamatória e antibacteriana (Manara et al., 1999). 

 

PANORAMA ATUAL 

A própolis é usada em várias partes do mundo onde é indicada para melhorar a saúde e 

prevenir doenças como inflamação, doenças do coração, diabetes e câncer. (Kadota et al., 

2002) Problemas tratados com própolis incluem mau hálito (halitose) eczema, infecções na 

garganta, úlceras e infecções urinárias. (Pereira et al., 2002).  

 Atualmente, a própolis é usada como um remédio popular e está disponível na forma 

de cápsulas, como um extrato (hidroalcoólico ou glicólico), como enxaguatório bucal, na 

forma de pó, entre outras (Capasso; Castaldo, 2002). Também é empregada em cosméticos e 

na indústria alimentícia na forma de alimentos funcionais (Alencar et al., 2005; Sforcin et al., 

2000). 

Muitos produtos à base de própolis comercializados no Brasil possuem registro no 

Ministério da Agricultura, que preconiza os limites para fixação de identidade e qualidade da 

própolis na Instrução Normativa nº 3, de 19 de janeiro de 2001 (Brasil, 2001). Os produtos 

que contêm própolis e que apresentem indicações terapêuticas podem ser registrados como 

medicamentos específicos segundo a Resolução-RDC nº 132, de 29 de maio de 2003, D.O.U. 

de 02/10/2003, sendo classificados como opoterápicos (Brasil, 2003). A comprovação de 
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segurança e eficácia segue a nota técnica da CATEF - Câmara Técnica de Medicamentos 

Fitoterápicos (CATEF, 2005).  

O consumo de própolis no mundo é estimado em cerca de 700-800 toneladas / ano (Da 

Silva et al., 2005). Faltam estatísticas oficiais sobre o volume de própolis produzido 

anualmente no Brasil, o que é exportado e o que é consumido pelo mercado interno. Existem 

apenas avaliações de produtores e exportadores que situam a produção brasileira entre 49 e 

150 toneladas anuais. O cálculo de 150 toneladas pode estar superestimado, mas é mais 

realista. O consenso é que o Brasil é o segundo maior produtor mundial, logo atrás da China 

(Lima, 2006). 

 Nas últimas décadas, foi observado um aumento, em todo o mundo, no uso de 

produtos naturais (Hayacibara et al., 2005). Entretanto, apesar desse aumento e do fato de 

existir uma considerável quantidade de informações disponíveis no que concerne aos aspectos 

químicos e biológicos da própolis, sua aplicação terapêutica ainda pode ser considerada 

incipiente (Funari & Ferro, 2006). 

 Atualmente, inúmeros trabalhos demonstram as atividades biológicas da própolis bem 

como suas aplicações terapêuticas. Essas virtudes conduzem a própolis a um verdadeiro 

modismo. Porém, é preciso estabelecer alguns pontos importantes. Apesar de ser aceita por 

órgãos regulatórios como produto com finalidade terapêutica, a própolis precisa ser 

padronizada quimicamente para garantir sua qualidade, eficácia e segurança. O que não é 

fácil, pois, como já foi visto vários fatores podem interferir na sua composição química. 

Também são necessários estudos que relacionem a composição química com a atividade 

biológica, pois assim seria possível correlacionar o tipo de própolis com a sua aplicação 

terapêutica. Isso é uma tarefa imprescindível para um mercado cada vez maior e exigente em 

todo o mundo. 
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RESUMO: A própolis vermelha da região de Goiana, Pernambuco, Brasil, foi padronizada 

segundo os requisitos de identidade e qualidade do Ministério da Agricultura. A influência da 

sazonalidade na qualidade da própolis, nos meses de fevereiro, junho e outubro de 2006 foi 

avaliada e o método para doseamento de flavonóides foi validado. Foi observado que todas as 

amostras coletadas apresentaram-se de boa qualidade, com destaque para a amostra coletada 

em outubro, que apresentou maior teor de flavonóides e fenóis totais, e menor teor de ceras. O 

método mostrou-se linear, exato e preciso.  

 

Palavras-chave: Própolis, padronização, estudo de sazonalidade, flavonóides, validação. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O homem tem utilizado muitos produtos naturais ao longo da história. Dentre eles, 

destaca-se a própolis, um material resinoso produzido pelas abelhas e que é empregado na 

construção e reparo das colméias1,2. 
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A composição básica da própolis é 55% de resinas e bálsamo, 30% de ceras, 10% de 

óleos essenciais e 5% de pólen e, em diferentes amostras, foram identificados mais de 300 

constituintes3,4, dentre eles podemos citar ácidos graxos e fenólicos, flavonóides (flavonas, 

flavanonas, flavonóis), terpenos, β-esteróides, álcoois e aldeídos aromáticos, sesquiterpenos, 

entre outros5. A proporção dessas substâncias varia e depende do local e da época da coleta6 e 

a elas, especialmente aos flavonóides, são atribuídas algumas propriedades farmacológicas da 

própolis, como cicatrizante7, antioxidante8, antiinflamatória9 (Borrelli et al., 2002), 

antimicrobiana10 (Scazzocchio, 2005), entre outras. 

 No entanto, para ser utilizada na terapêutica, a própolis deve ser padronizada 

quimicamente e os procedimentos analíticos de controle químico e microbiológico adotados 

devem ser descritos e validados, o que garantirá sua qualidade, segurança e eficácia11,12. A 

validação, como parte integrante da qualidade, tem por objetivo garantir, por meio de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando 

confiabilidade aos resultados13. 

 O presente trabalho teve por objetivo padronizar o extrato da própolis vermelha, 

utilizando como parâmetro as especificações estabelecidas no Regulamento de Identidade e 

Qualidade de Extrato de Própolis, do Ministério da Agricultura, Brasil14; avaliar as possíveis 

variações devido à sazonalidade e validar o método de doseamento para flavonóides totais. A 

própolis utilizada é produzida por abelhas da espécie Apis mellifera, as quais utilizam para 

este fim resina coletada da espécie Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub. 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiais 

Reagentes 
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 Álcool etílico absoluto (Cinética e Nuclear, Brasil), éter de petróleo, acetato de etila, 

ácido fórmico, ácido acético, benzeno, acetona, tolueno, éter, butanol (todos da Vetec, Brasil). 

 

Padrões de Trabalho 

 Quercetina Dihidratada (Sigma, Alemanha, L. 39H0598), Ácido tânico (Merck, 

Alemanha, 31761, USP). 

 

Própolis 

 Para o estudo, foram utilizadas amostras de própolis vermelha de apiário da região de 

Goiana, PE, Brasil, coletadas nos meses de fevereiro, junho e outubro de 2006.  

Foram preparados extratos etanólicos de própolis (EEP) a 20% (p/v), das três amostras 

coletadas, por maceração durante 48 h, em soluções hidroalcoólicas a 70%, 80% e 90%. Após 

esse tempo, os extratos foram filtrados e acondicionados em frasco de vidro âmbar.  

 

Métodos  

Perfil fitoquímico através da Cromatografia em Camada Delgada (CCD): Alíquotas de 5µl 

dos EEPs a 70%, 80% e 90%, dos três meses de coleta, foram submetidas à CCD 

(cromatoplacas de gel de sílica Merck-Alemanha), empregando-se diversas fases móveis: A 

[AcOEt- HCOOH-AcOH- H2O (100:11:11:27v/v)]; B [B-Benzene–AcOEt (97: 3 v/v)]; C 

[AcOEt-HCOOH-AcOH- H2O (100:0,5:0,5:0,5v/v) ]; D [n-BuOH-Me2CO- Tampão fosfato 

pH= 5,0 (40:50:10v/v)], E [Éter-tolueno-AcOH 10% (50:50:50v/v)] e reveladores 

adequados15, de acordo com o método descrito na Tabela 1. Também foram utilizados 

padrões de flavonóides. 

Tabela 1. Sistemas cromatográficos e reveladores utilizados para o perfil fitoquímico da 

própolis vermelha.  
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Metabólitos Sistemas de 

eluição 

Reveladores Referência 

Alcalóides A Dragendorff Wagner, 199616 

Mono e sesquiterpenos B Vanilina sulfúrica Wagner, 199616 

Triterpenóides e 

Esteróides 

C Lieberman/Burchar

d 

Harborne, 199817 

Iridóides A Vanilina sulfúrica Wagner, 199616 

Saponinas A Vanilina sulfúrica Wagner, 199616 

Açúcares redutores D Trifeniltetrazólio Metz, 196118 

Cumarinas E U. V. (365 nm) Wagner, 199616 

Derivados cinâmicos A NEU Wagner, 199616 , Neu, 

195619 

Flavonóides A NEU Wagner, 199616 Neu, 

195619 

Fenilpropanoglicosídeos A NEU Wagner, 199616 

Proantocianidinas 

condensadas e 

Leucoantocianidinas 

A Vanilina clorídrica Roberts, 195720 

 

Características Organolépticas: Foram avaliadas as características aroma, cor e sabor. 

 

Perda por Dessecação: Determinada por termogravimetria segundo a Farmacopéia Brasileira 

IV21. Esta análise foi realizada em triplicata e os resultados expressos em porcentagem (% 

p/p). 
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Teor de Cinzas: Método utilizado segundo a Farmacopéia Brasileira IV21 e realizada em 

triplicata. Os resultados foram expressos em porcentagem. 

 

Teor de Cera: Pesou-se 1,0 g de própolis e colocou-se em erlenmeyers previamente tarados. 

Submeteu-se à extração com três frações de 10mL de éter de petróleo, sob aquecimento. A 

própolis foi desprezada e a fração etérea evaporada. Os erlenmeyers foram pesados e o teor de 

ceras calculado pela diferença entre o peso final e inicial. A análise foi realizada em triplicada 

e expressa em porcentagem de ceras. 

 

Resíduo Insolúvel em Etanol: Pesou-se 1 g de própolis e submeteu-se à extração com três 

frações de 30 mL de etanol, filtrando após cada extração, utilizando papel de filtro 

previamente tarado. Desprezou-se a fração etanólica e secou-se o resíduo em estufa a 105º por 

10 minutos. O teor de resíduo foi calculado pela diferença entre o peso final e inicial. A 

análise foi realizada em duplicata e expressa em porcentagem de resíduo insolúvel em etanol. 

 

Teor de Flavonóides Totais: Metodologia utilizada segundo Funari & Ferro22, utilizando 

cloreto de alumínio na concentração de 5%. Os resultados foram expressos em porcentagem 

de quercetina e representam a média de 3 determinações. 

 

Teor de Fenóis Totais: Uma curva padrão foi construída utilizando o ácido tânico como 

substância de referência. Alíquotas de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 mL da solução aquosa de ácido 

tânico a 100µg/mL foram transferidas para balões volumétricos de 100 mL e adicionados  5 

mL de Folin-Ciocauteau. Após 2 minutos, foram adicionados 10 mL de solução de carbonato 

de cálcio 15% e o volume foi completado com água destilada. As soluções foram deixadas em 

repouso por 30 minutos e foram lidas a 760 nm. As amostras foram preparadas utilizando 3 
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mL do extrato hidroalcoólico de própolis a 2mg/mL. O branco do sistema foi preparado da 

mesma forma, sem a alíquota da amostra. 

 

Validação do Método Analítico para Teor de Flavonóides Totais: No estudo de validação 

foram avaliados os parâmetros de linearidade, exatidão e precisão (repetitividade e precisão 

intermediária). A linearidade foi avaliada através da análise de regressão linear pelo método 

dos mínimos quadrados dos pontos médios de três curvas autênticas, utilizando seis pontos 

nas concentrações de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 μg/mL do padrão de quercetina. O coeficiente de 

correlação obtido foi a partir das três curvas. A exatidão foi realizada em triplicata, através do 

método de adição de padrão e os resultados expressos como percentual de recuperação. A 

precisão foi verificada em dois níveis: repetitividade e precisão intermediária, sendo a 

primeira determinada pela análise de seis amostras individuais e a segunda em dias diferentes 

por analistas diferentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O perfil fitoquímico da própolis foi analisado através da cromatografia em camada 

delgada (CCD). Como a CCD requer apenas cromatoplacas e considerando que a composição 

da própolis varia de acordo com a região onde foi coletada, esta metodologia parece ser útil 

no rápido controle de qualidade da própolis23. 

O ensaio fitoquímico evidenciou a presença de mono e sesquiterpenos, triterpenos e 

esteróides, açúcares redutores e flavonóides. Não foi detectada a presença de alcalóides, 

iridóides, saponinas, cumarinas, derivados cinâmicos, fenilpropanoglicosídeos, 

proantocianidinas condensadas e leucoantocianidinas. Flavonóides como quercetina, 

kaempferol, luteolina e apigenina, também não foram detectados, mesmo sendo reportados na 
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literatura em outras própolis24,25. Não foram observadas variações no perfil cromatográfico 

entre as extrações etanólicas assim como entre as datas de coleta.  

As amostras de própolis apresentaram cor avermelhada, sabor suave, aroma resinoso e 

balsâmico e consistência maleável à temperatura ambiente, sendo que a amostra de outubro 

apresentou-se um pouco mais clara e levemente mais rígida. Segundo Funari & Ferro22, 

quando apresenta-se maleável, a própolis pode indicar um elevado teor de ceras. Sendo rígida, 

pode indicar um elevado teor de resinas, o que é desejável, pois as atividades biológicas vêm 

sendo atribuídas a substâncias contidas nessa fração. 

A tabela 2 traz os resultados das análises gravimétricas realizadas nas três amostras de 

própolis. Todas as amostras atendem às especificações do Ministério da Agricultura14, com 

exceção da amostra de fevereiro, no parâmetro teor de ceras, que apresentou-se um pouco 

acima do especificado. Ainda em relação a este parâmetro, a amostra coletada em outubro 

apresentou resultado menor que as demais sugerindo uma melhor atividade biológica.  

 

Tabela 2. Resultados das análises gravimétricas realizadas com amostras da própolis 

coletada nos meses de fevereiro, junho e outubro de 2006. 

Teste Especificações1 Amostra 

Fevereiro/062 

Amostra 

Junho/062 

Amostra 

Outubro/062 

Perda por 

Dessecação 

Máximo 8% 1,77 ± 0,03 2,10 ± 0,17 2,36 ± 0,40 

Teor de Cinzas Máximo 5% 1,57 ± 0,19 1,46 ± 0,24 1,87 ± 0,16 

Teor de Cera Máximo 25% 30,5 ± 1,5 25,0 ± 0,0 19,0 ± 3,0 

Resíduo insolúvel 

em etanol 

Máximo 40% 31,3 ± 0,57 30,3 ± 0,57 11,6 ± 0,57  

1Especificações estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. 2Valores expressos em porcentagem. 
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A amostra de outubro apresentou também um maior teor de flavonóides totais e fenóis 

totais, conforme se observa na tabela 3. Quanto ao solvente utilizado, o álcool a 90% foi o que 

apresentou melhor poder de extração, tanto de flavonóides, quanto de fenóis. 

 

Tabela 3. Resultado das análises de flavonóides totais e fenóis totais realizadas com 

amostras da própolis coletada nos meses de fevereiro, junho e outubro de 2006. 

Especificações1 Amostra 

Fevereiro/062 

Amostra 

Junho/062 

Amostra 

Outubro/062 

Teste 

 70%       80%      90%    70%     80%     90%   70%      80%     90% 

Flavonóides 

Totais (%) 

Mínimo de 0,5% 1,501± 

0,005 

1,524± 

0,007 

2,111± 

0,002 

1,590± 

0,005 

1,279± 

0,016 

1,615± 

0,002 

2,300± 

0,005 

2,351± 

0,011 

2,410± 

0,002 

Fenóis 

Totais (%) 

Mínimo de 5% 7,116± 

0,053 

7,613±

0,042 

8,440±

0,034 

9,095±

0,053 

8,039±

0,069 

9,315± 

0,099 

13,334± 

0,077 

13,617±

0,117 

13,476±

0,113 

1Especificações estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. 2Valores expressos em porcentagem. 

 

A exatidão do método foi comprovada pelo estudo de três concentrações diferentes 

(50%, 100%, 150%), onde o percentual de recuperação médio das triplicatas de cada 

concentração analisada apresentou-se dentro dos limites como mostram os resultados da 

Tabela 4. O tratamento estatístico aplicado foi o Teste t-Student o qual demonstrou que o t 

calculado foi menor que o t tabelado comprovando que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias das três concentrações analisadas com 95% de confiança. 
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Tabela 4. Determinação dos resultados da exatidão. 

Quantidade adicionada 

de quercetina (%) 

Quantidade recuperada de 

quercetina (%) 

Teste t- Student 

 calculado 

t- tabelado 

50 49,26 ± 1,2 2,12  

100 100,97 ± 0,96 1,72 4,303 

150 151,05 ± 0,44 4,03  

 

Nos ensaios de repetitividade foram realizadas seis determinações a 160 μg/mL,  

referente a 100% da concentração. Observando-se os resultados, conclui-se que o método tem 

uma boa repetitividade, visto que o coeficiente de variação apresenta-se inferior ao limite 

especificado de 5,0% pela Resolução RE nº 89926. 

Os resultados dos pontos das três curvas de linearidade foram plotados em um gráfico 

e estão demonstrados na tabela 5. A concentração de quercetina em μg/mL  versus a 

absorvância Y, através do método dos mínimos quadrados origina a equação da reta: y = 

0,0757x - 0,0184 e o coeficiente de correlação R2 = 0,9999, valor este que comprova a 

linearidade do método, no intervalo de variação estudado.  

 

Tabela 5 - Dados analíticos do método validado  

Parâmetros Método validado 

Comprimento de onda (nm) 425 

Faixa de linearidade (μg/mL) 2 – 12 

Equação da regressão linear y = 0,0757x - 0,0184 

Coeficiente de correlação (r2) 0,9999 

Limite de detecção (LD) 0,3632 
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Limite de quantificação (LQ) 1,2103 

Repetitividade (μg/mL) 2,52 ± 0,04 

 

A precisão entre dias e entre analistas foi realizada e o Fcalculado obtido para analistas 

foi 0,7871, e para dias foi 4,009745, com Ftabelado de 5,143 e 4,757, respectivamente, não 

havendo diferença estatisticamente significativa entre as médias, sendo o método considerado 

preciso. 

 

CONCLUSÃO 

 A partir dos resultados e evidências apresentadas, a própolis vermelha da região de 

Goiana, Pernambuco, Brasil, mostrou atender às especificações de identidade e qualidade 

estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, nos três meses avaliados – fevereiro, junho e 

outubro. A amostra do mês de outubro apresentou um maior teor de flavonóides e fenóis 

totais, bem como menor teor de ceras, o que indica este mês como o mais apropriado para 

coleta, especialmente se a própolis for utilizada para fins medicinais, uma vez que são 

atribuídas aos flavonóides várias propriedades farmacológicas. A validação do método 

analítico proporcionou resultados confiáveis para o doseamento de flavonóides totais, sendo 

linear, exato e preciso.   
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 Resumo: Própolis é um complexo resinoso produzido por abelhas a partir de resinas de 

plantas. Sua composição química varia de acordo com o local da coleta e com a vegetação 

nativa. Pesquisas têm revelado inúmeras atividades biológicas da própolis, dentre essas, a 

atividade antimicrobiana têm sido exaustivamente estudada. O perfil fitoquímico de extratos 

da própolis vermleha foi determinado, bem como realizada a avaliação da atividade 

antimicrobiana in vitro, inclusive frente à cepas multiresistentes. O teste de biocromatografia 

foi realizado para identificar substâncias bioativas. Os resultados demonstraram a presença de 

mono e sesquiterpenos, triterpenos e esteróides, açúcares e flavonóides, sendo a atividade 

antimicrobiana visualizada na bioautocrafia apenas para os flavonóides. Os microorganismos 
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Gram-positivos (gêneros Staphylococcus e Enterococccus) foram mais sensíveis quando 

comparados aos bacilos Gram-negativos (Pseudomonas, Salmonella e Escherichia) e Candida 

albicans. As cepas de S. aureus mostraram-se mais sensíveis ao extrato etanólico 70% , 

enquanto os Enterococcus foram mais sensíveis ao extrato etanólico 80%. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A própolis é um complexo resinoso formado pela mistura de substâncias retiradas de 

botões de flores de árvores ou cascas de árvores com substâncias do próprio organismo da 

abelha (1). Sua composição química varia de acordo com o local da coleta e com a vegetação 

nativa no qual o apiário está instalado. Em geral, é composta por 50% de resina e bálsamo 

vegetal, 30% de cera, 10% de óleos, 5% de pólen e 5% de várias outras substâncias e seu 

emprego na vida da colônia está relacionado com suas propriedades mecânicas, sendo 

utilizada na construção e adaptação da colméia, e antimicrobianas garantindo um ambiente 

asséptico (2-4). 

Administrada sob diversas formas, é um dos produtos naturais mais utilizados pela 

humanidade há vários séculos devido ao seu amplo espectro de ação, o qual está 

intrinsecamente relacionado à sua composição química (5).  

Várias pesquisas têm revelado inúmeras atividades biológicas da própolis: 

antimicrobiana, antinflamatória, antioxidante, anti-tumoral e imunomoduladoras (6-10). 

Dentre essas, a atividade antimicrobiana têm sido exaustivamente estudada, embora as 

substâncias responsáveis por essas atividades ainda não tenham sido descritas em sua 

totalidade. É sabido que os flavonóides contribuem mais que outros constituintes para essa 

atividade biológica e que estes podem variar quali e quantitativamente de uma amostra de 

própolis para outra (2,11-13). 

Lustosa, S. R.; Padronização de Extrato de Própolis e Avaliação da Atividade Antimicrobiana



 liv

Diferenças significativas na composição química e atividade biológica de própolis 

originadas de regiões temperadas e tropicais têm aumentado o interesse de vários 

pesquisadores que iniciaram vários estudos com novas amostras de própolis de diversas 

regiões brasileiras (14-15). 

Dos tipos de própolis brasileira, a mais popular e bem estudada é a própolis verde, 

também denominada própolis alecrim a qual origina-se de Baccharis dracunculifolia 

(Asteraceae) (16-18). 

Recentemente Trusheva et al. (15) descreveram o isolamento e identificação de 

quatorze compostos de uma amostra de própolis vermelha coletada na região nordeste do 

Brasil, mais precisamente do Estado de Alagoas. Neste trabalho, compostos como metil 

eugenol, metil isoeugenol, elemicina e isoelemicina foram isolados pela primeira vez em 

própolis, alguns dos quais mostraram atividade antimicrobiana frente à S. aureus, C. albicans 

e E. coli. 

Com base neste estudo e sabendo que são escassas as pesquisas sobre própolis 

vermelha brasileira, este trabalho objetivou a determinação do perfil fitoquímico de uma 

amostra de própolis vermelha coletada no estado de Pernambuco, Brasil, bem como de sua 

atividade antimicrobiana frente várias bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e leveduras, 

algumas das quais resistentes a diversos antimicrobianos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras de Própolis. A amostra de própolis foi coletada em apiário localizado no município 

de Goiana (7º41’20’’ S; 34º51’35’’), zona litorânea do estado de Pernambuco, Brasil. Essa 

região caracteriza-se por um clima tropical úmido e uma vegetação de restinga. Abelhas da 

espécie Apis mellifera são as responsáveis pela produção da própolis do referido apiário, 

utilizando para isso resina coletada da espécie Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub. 
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Preparação dos extratos. Extratos etanólicos de própolis (EEP) a 20% (p/v) foram obtidos 

por maceração durante 48h, à temperatura ambiente, utilizando soluções etanólicas de 

concentrações 70, 80 e 90% v/v. Após a maceração os EEPS foram filtrados em papel de filtro 

e acondicionados em frascos de vidro âmbar para posterior análise fitoquimica e 

antimicrobiana. 

 

Perfil fitoquímico. Alíquotas de 5µl dos EEPS foram submetidas à cromatografia em camada 

delgada (placas cromatográficas Merck, art. 105553, gel de sílica), empregando-se diversas 

fases móveis: A [AcOEt- HCOOH-AcOH- H2O (100:11:11:27v/v)]; B [B-Benzeno–AcOEt 

(97: 3 v/v)]; C [AcOEt-HCOOH-AcOH- H2O (100:0,5:0,5:0,5v/v) ]; D [n-BuOH-Me2CO- 

Tampão fosfato pH= 5,0 (40:50:10v/v)], E [Éter-tolueno-AcOH 10% (50:50:50v/v)] e 

reveladores descritos na  Tabela 1.  

Tabela 1. Sistemas cromatográficos e reveladores utilizados para o perfil fitoquímico da 

própolis vermelha.  

Metabólitos Sistemas de eluição Reveladores Referência 

Alcalóides A Dragendorff 19 

Mono e sesquiterpenos B Vanilina sulfúrica 19 

Triterpenóides e 

Esteróides 

C Lieberman/Burchard 20 

Iridóides A Vanilina sulfúrica 19 

Saponinas A Vanilina sulfúrica 19 

Açúcares redutores D Trifeniltetrazólio 21 

Cumarinas E U. V. (365 nm) 19 

Derivados cinâmicos A NEU 19 

22 

Flavonóides A NEU 19,22 

Fenilpropanoglicosídeos A NEU 19 

Proantocianidinas 

condensadas e 

Leucoantocianidinas 

A Vanilina clorídrica 23 
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Bioautografia. O teste de bioautografia foi realizado com o objetivo de identificar substâncias 

bioativas. As suspensões bacterianas foram padronizadas segundo o tubo 0,5 da escala de 

MacFarland, que corresponde a 108 UFC/mL.  

Alíquotas de 5 μL dos EEPs foram aplicadas sobre placas cromatográficas de gel de 

sílica, as quais foram submetidas ao sistema eluente específico para cada grupo de 

metabólitos secundários (Tabela 1). Após adsorção das amostras, as cromatoplacas foram 

depositadas em placas de Petri de 180mm, sobre as quais foram vertidos 54 mL de ágar 

Mueller-Hinton inoculado com as suspensões das culturas de Staphylococcus aureus IC 404 

ou Enterococcus faecalis IC 02, de modo a obter um inóculo equivalente a 106 UFC/mL. 

Após 24 h de incubação à 35 °C, as substâncias cromatograficamente separadas e que 

exibiram atividade antibacteriana foram reconhecidas por meio da formação das zonas de 

inibição ao redor de suas bandas.  

 

Atividade antimicrobiana. A atividade antimicrobiana dos EEPS foi avaliada pelo método 

descrito por Bauer e Kirby (24) frente a 49 microrganismos pertencentes à coleção de culturas 

do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco e isolados clínicos. 

Fizeram parte deste estudo os bacilos Gram-negativos: Pseudomonas aeruginosa IC 01; IC 02 

; IC 03; IC 04; IC 05; IC 06; IC 07; IC10, IC 15; UFPEDA 39), Salmonella enterica sorovar 

Panama 071; sorovar. Saint Paul 391; sorovar. Rublislaw 3373; sorovar. Anatum 873; 

Salmonella sorovar. enteritidis UFPEDA 415; Salmonella cholerae suis ATCC 14028, 

Escherichia coli IC18 e ATCC 8739; os bacilos Gram-positivos: Enterococcus faecalis IC 

55671; IC 55918; IC 144; IC 68; IC 56671; IC 56354; IC 55995; IC 295; IC 222; IC 56288 e 

ATCC 29212 , Staphylococcus aureus IC 138; IC 27; IC 155; IC 311; IC 14; IC 15; IC 16; IC 
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404; IC 247; ATCC 6538; e levedura: Candida albicans IC 01; IC 03; IC 06; IC 07; IC 08; 

IC09; IC10; IC11; IC12 e IC 15.  

A tabela 2 mostra o fenótipo de resistência a diversos antimicrobianos de alguns 
desses microrganismos. 

 

 

Tabela 2. Fenótipo de resistência de alguns microorganismos utilizados para o teste de atividade 
antimicrobiana. 

Resistência 
Microorganismos Origem CIP GAT GEN AMI CFL CFO CTX CPM CLO IMP MER SZT AMP+ 

SUB 
Pseudomonas 
aeruginosa IC 
01 

Hemocultura 
+ + + + + + + + + + + + - 

Pseudomonas 
aeruginosa IC 
03 

Secreção 
Traqueal + + + + + + + + + + + + - 

Pseudomonas 
aeruginosa IC 
05 

Hemocultura 
+ + + - + + + + + - + + + 

Pseudomonas 
aeruginosa IC 
06 

Secreção 
Traqueal + + + - + + + + + - + + + 

Pseudomonas 
aeruginosa IC 
07 

Secreção 
Traqueal + - + + + + + + + + + - - 

am-
ativo
s 

Pseudomonas 
aeruginosa IC 
10 

Secreção 
Abdominal + - + + + + + + + + + + - 

Staphylococcus 
aureus  IC 155 

Secreção 
Vaginal - - + + - + + - + - - + - 

Staphylococcus 
aureus IC 311 

Finger 
wound - - - + - - - - + - - + - 

Staphylococcus 
aureus IC 404 

Orofaringe - - - + - + + - - - - - - 

am-
itivo
s 

Staphylococcus 
aureus IC 247 

Nose wound - - - + - - - - + - - + - 

 Staphylococcus 
aureus IC 138 

Secreção 
Vaginal - - + + + + + - + - - + - 

 
 
+: Resistente. -: Sensível. CIP- Ciprofloxacina; GAT- Gatifloxacina ; GEN- Gentamicina; AMI- 
Amicacina; CFL- Cefalotina; CFO- Cefoxitina; CTX- Cefotaxina; CPM- ; CLO – Cloranfenicol; 
IMP- Imipenem; MER- Meropenem; SZT- Trimetroprim-sulfametoxazol; AMP+SUB- 
Ampicillina+Sulbctam; ERI- Eritromicina.  
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Culturas crescidas durante 24 horas em caldo Mueller-Hinton ou 48 horas em caldo 

Sabourand foram diluídas de modo a obter suspensões microbianas de turbidez equivalente ao 

tubo 0,5 da escala de McFarland, o que corresponde a 108UFC/mL. Em seguida, estas 

suspensões foram novamente diluídas de 1:100 e semeadas com swabs estéreis na superfície 

do ágar  Mueller-Hinton para as bactérias ou ágar Sabourand para as leveduras (25).  

Discos de papel de filtro estéreis pesando 30 mg ± 4 mg/cm2 e 6mm de diâmetro 

foram saturados com 20μL dos respectivos EEPS. As placas foram incubadas a 37 ˚C durante 

24horas para as bactérias e a 30 ˚C durante 48 horas para as leveduras. Ao fim do período de 

incubação, o diâmetro do halo de inibição do crescimento microbiano foi medido com auxilio 

de uma régua e expresso em milímetros (mm). 

Os experimentos foram realizados em duplicada e expressos pela média aritmética. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensaio fitoquímico não detectou a presença de alcalóides, iridóides, saponinas, 

cumarinas, derivados cinâmicos, fenilpropanoglicosídeos, proantocianidinas condensadas e 

leucoantocianidinas. Entretanto, foram evidenciados mono e sesquiterpenos, triterpenos e 

esteróides, açúcares e flavonóides diferentes da quercetina, kaempferol, luteolina e apigenina, 

reportadas na literatura em outras própolis (14-26).  

  Neste trabalho não foram visualizadas diferenças do perfil fotoquímico dos três 

extratos etanólicos de própolis estudados. 

A bioautografia realizada para mono e sesquiterpenos, triterpenos e esteróides, e 

flavonóides revelou apenas atividade antimicrobiana das bandas referentes aos flavonóides, 

detectada pelas zonas de inibição do crescimento de S.aureus e E. faecalis.  
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A presença de flavonóides na própolis vermelha justifica sua atividade antimicrobiana 

e corrobora aos dados obtidos por Burdock (2), que atribuiu aos flavonóides e aos ácidos 

carboxílicos modificados, componentes majoritários e estratégicos da própolis, a 

responsabilidade pela bioatividade, principalmente antimicrobiana, contra vários 

microorganismos patogênicos. Como a composição da própolis é variável, a qualidade e 

quantidade dos flavonóides presentes na amostra exercem uma grande influência nesta 

atividade.  

No Brasil, foram descritas propriedades biológicas e composição química distintas 

para amostras de própolis coletadas em diferentes regiões do país. Essa variação é devido à 

grande biodiversidade da flora brasileira, como também à habilidade bioquímica das abelhas 

em alterar a composição nativa, adicionando-lhe componentes próprios do seu metabolismo 

(5). 

Há uma grande controvérsia em relação ao teor de flavonóides encontrados nas 

amostras de própolis brasileiras (5). Bankova et al. (27) concluíram que as própolis brasileiras 

têm uma baixa concentração de flavonóides e ésteres de ácidos fenólicos, mas possuem altas 

concentrações de ácido dihidroxicinâmico, acetofenonas preniladas e alguns terpenóides 

específicos. No entanto Bankova et al. (28) descreveram a presença de flavonóides como 

importantes componentes na própolis brasileira.  

Os compostos prenilados descritos por Aga et al. (29) e majoritários em muitas das 

amostras de própolis brasileira são responsáveis pela atividade antimicrobiana. Marcucci et 

al. (30) afirmaram que a atividade antimicrobiana da própolis brasileira é diretamente 

proporcional à quantidade de resíduos prenil presentes nas amostras. 

 Os resultados obtidos neste trabalho para a atividade antimicrobiana dos três extratos 

etanólicos frente a 49 microrganismos estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Atividade antimicrobiana dos extratos etanólicos de própolis 

vermelha. 

Diâmetro do Halo de Inibição (mm) 
 

Microorganismos 
Extratos Etanólico  

       70%                 80%               90% 
Enterococcus faecalis IC 55671 9 11 11 

Enterococcus faecalis IC 55918 12 10 12 

Enterococcus faecalis IC 144 13 12 13 

Enterococcus faecalis  IC 068 11 12 9 

Enterococcus faecalis IC 56671 9 15 10 

Enterococcus faecalis IC 56354 11 10 11 

Enterococcus faecalis IC 55995 11 12 11 

Enterococcus faecalis IC 295 11 11 10 

Enterococcus faecalis IC 222 12 15 12 

Enterococcus faecalis IC 56288  12 11 10 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 10 10 9 

    

Staphylococcus aureus IC 138 - - - 

Staphylococcus aureus IC 27 - - - 

Staphylococcus aureus  IC 155 - - - 

Staphylococcus aureus IC 311 11 10 10 

Staphylococcus aureus IC 14 14 11 12 

Staphylococcus aureus IC 15 12 12 11 

Gram-positivos 

Staphylococcus aureus IC 16 15 15 13 

 Staphylococcus aureus IC 404 16 16 8 

 Staphylococcus aureus IC 247 - - - 

 Staphylococcus aureus ATCC 6538 15 11 12 

     

Pseudomonas aeruginosa IC 01 - - - 

Pseudomonas aeruginosa IC 02 - - - 

Pseudomonas aeruginosa IC 03 - - - 

Pseudomonas aeruginosa IC 04 - - - 

Pseudomonas aeruginosa  IC 05 - - - 

Pseudomonas aeruginosa IC 06 - - - 

Gram-

negativos 

Pseudomonas aeruginosa IC 07 - - - 
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Pseudomonas aeruginosa IC 10 - - - 

Pseudomonas aeruginosa IC 15 - - - 

Pseudomonas aeruginosa UFPEDA 39 - - - 

    

Salmonella enterica sorovar. Panama 071 - - - 

Salmonella enterica sorovar. Saint Paul 391 - - - 

Salmonella enterica sorovar. Rublislaw 3373 10 8 - 

Salmonella enterica sorovar. Anatum 873 - - - 

Salmonella sorovar. enteritidis UFPEDA 415 - - - 

Salmonella cholerae suis ATCC 14028 - - - 

    

Escherichia coli 18 - - - 

 

Escherichia coli ATCC 8739 - - - 

     

Leveduras Candida albicans IC 01 9 10 11 

 Candida albicans IC 03 8 8 8 

 Candida albicans IC 06 7 8 7 

 Candida albicans IC 07 9 9 8 

 Candida albicans IC 08 8 8 8 

 Candida albicans IC 09 9 9 8 

 Candida albicans IC 10 9 8 8 

 Candida albicans IC 11 8 8 8 

 Candida albicans IC 12 10 8 8 

 Candida albicans IC 15 8 7 7 

 

Os cocos Gram positivos representados pelos gêneros Staphylococcus e Enterococccus 

foram os mais sensíveis aos EEPS quando comparados aos bacilos Gram-negativos 

(Pseudomonas, Salmonella e Escherichia) e Candida albicans. Estes resultados corroboram 

aos dados descritos por Grange e Davey, Fernandes Junior, Park et al., Burdock, Fontana et 

al., Marcucci et al. (31,2,32-33, 30), que descreveram uma atividade antimicrobiana de 

própolis direcionada para cocos e bacilos Gram-positivos incluindo cepas de Staphylococcus 

meticilina resitentes e uma atividade limitada contra bacilos Gram-negativos.  
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Os perfis de sensibilidade das cepas de S. aureus aos EEPS foram semelhantes e 

discretamente superiores para o extrato etanólico a 70%, cuja média dos halos de inibição do 

crescimento foi de 13,8 mm (Tabela 3). Todos os EEPS foram capazes de inibir 60% dos 

estafilococos avaliados, incluindo cepas resistentes, mas os resultados observados neste 

trabalho para a atividade antiestafilocócica dos EEPS 70%, 80% e 90% não corroboram aos 

descritos por Fernandes Junior et al. (34) que encontraram as maiores atividades 

antiestafilocócicas quando os extratos de própolis eram preparados com solução de etanol de 

60 a 80%v/v. 

Todas as cepas de enterococcos foram sensíveis aos EEPS mas o EEP 80% mostrou ser 

o mais eficaz, cuja média de inibição do crescimento foi da ordem de 11,7 mm. 

Dos três EEPS avaliados, o EEP 70% foi discretamente mais ativo na inibição do 

crescimento das cepas de Candida albicans, em média de 8,5mm.  

Nenhum dos extratos avaliados apresentou atividade contra as cepas multi resistentes 

do gênero Pseudomonas e Staphylococcus cepas IC 155, IC 27, IC 138, IC 247, nem sobre as 

salmonelas, à exceção de Salmonella enterica sorovar. Rublislaw 3373. Neste caso, os vários 

mecanismos específicos implicados no desenvolvimento da multiresistência aos 

antimicrobianos estariam intrinsecamente relacionados à resistência aos EEPS.  
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CONCLUSÕES 

 

 A padronização do extrato da própolis vermelha permite garantir sua qualidade, 

segurança e eficácia para sua utilização em produtos farmacêuticos e correlatos. 

 

 O estudo do perfil fitoquímico evidenciou a presença de mono e sesquiterpenos, 

triterpenos e esteróides, açúcares redutores e flavonóides. Não foi detectada a presença de 

alcalóides, iridóides, saponinas, cumarinas, derivados cinâmicos, fenilpropanoglicosídeos, 

proantocianidinas condensadas e leucoantocianidinas. Flavonóides como quercetina, 

kaempferol, luteolina e apigenina, também não foram detectados. 

 

 No estudo da sazonalidade, as amostras de própolis coletadas em três meses diferentes 

(fevereiro, junho e outubro) apresentaram-se de boa qualidade, com destaque para a 

amostra do mês de outubro, na qual foi evidenciado um maior teor de flavonóides e fenóis 

totais e um menor teor de ceras. 

 

 A validação do método analítico para doseamento de flavonóides totais na amostra de 

própolis avaliada mostrou que o método apresenta-se linear, exato e preciso, 

proporcionando resultados confiáveis. 

 

 A bioautografia realizada para mono e sesquiterpenos, triterpenos e esteróides e 

flavonóides revelou apenas atividade antimicrobiana das bandas referentes aos 

flavonóides, detectada pelas zonas de inibição do crescimento de Staphylococcus aureus e 

Enterococcus  faecalis. 

 

 Os microorganismos Gram-positivos (gêneros Staphylococcus e Enterococccus) foram 

mais sensíveis aos EEPS quando comparados aos bacilos Gram-negativos (Pseudomonas, 

Salmonella e Escherichia) e Candida albicans. 
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 Os perfis de sensibilidade das cepas de S. aureus aos EEPS foram semelhantes e 

discretamente superiores para o extrato etanólico a 70%. 

 

 Todas as cepas de Enterococccus foram sensíveis aos EEPs, mas o EEP 80% mostrou 

ser o mais eficaz. 
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PERSPECTIVAS 

 

 Este estudo aponta a perspectiva de continuar os estudos com a própolis vermelha, em 

seus aspectos químicos e biológicos. 

 

 Isolamento e identificação de compostos da própolis vermelha; 

 Estudo de outras atividades biológicas: cicatrizante, antioxidante, antitumoral, 

antiinflamatória; 

 Estudo do sinergismo da própolis com antibióticos; 

 Desenvolvimento de forma farmacêutica utilizando o extrato da própolis vermelha. 
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NOVAS NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

2007 

GERAL - Serão considerados para publicação na Revista Química Nova manuscritos que cubram 
as áreas tradicionais da Química bem como artigos sobre Ensino de Química, História da Química, 
Política Científica, etc. Os trabalhos devem se encaixar dentro de uma das modalidades abaixo: 

  

Artigos Originais (em português, inglês ou espanhol): refere-se a trabalhos inéditos de pesquisa. 
Devem seguir a forma usual de apresentação, contendo Introdução, Resultados e Discussão, Parte 
Experimental, etc, de acordo com as peculiaridades de cada trabalho. 

  

Artigos de Revisão (em português, inglês ou espanhol): destinados à apresentação do progresso 
em uma área específica de Química, contendo uma visão crítica, com o objetivo de dar uma visão 
do estado da arte do ponto de vista do especialista altamente qualificado e experiente. O Corpo 
Editorial de QN poderá, eventualmente, convidar pesquisadores qualificados para submeter artigo 
de revisão. É imprescindível que o autor tenha publicações na referida área, que comprovem a sua 
experiência e qualificação.  
Antes do envio do manuscrito, o autor deverá submeter à editoria, pelo sistema de submissão on 
line, um resumo da revisão pretendida, acompanhado de uma carta explicativa da pertinência do 
trabalho. Este será analisado pelos Editores e, uma vez aprovado, será solicitado ao autor o envio 
do manuscrito completo, dentro das normas de QN, e só então será dado início ao processo de 
avaliação pelos assessores.  

   

Artigos sobre Educação (em português ou espanhol): refere-se a trabalhos de pesquisas 
relacionadas ao ensino de Química e divulgação de experiências inovadoras no ensino de 
graduação e pós-graduação.  

   

Notas Técnicas (em português, inglês ou espanhol): destinados à comunicação de métodos, 
técnicas, aparelhagens ou acessórios desenvolvidos no laboratório de origem do autor do 
manuscrito.  

   

Assuntos Gerais (em português, inglês ou espanhol): abordagem de assuntos de interesse geral 
dos químicos, tais como política científica, programas de graduação e pós-graduação, história da 
química, etc. 

  

PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS - Todos os trabalhos deverão ser digitados em espaço duplo, 
utilizando somente Microsoft Word. Deverão ter no máximo 40 páginas, incluindo figuras, tabelas, 
esquemas etc. e todas as páginas devem ser numeradas. 
A primeira página deverá conter o título do trabalho, nome e endereço dos autores (para a revista, 



a menor unidade é o departamento). Havendo autores com diferentes endereços estes deverão se 
seguir imediatamente ao nome de cada autor. Os autores devem ser agrupados por endereço. 
Indicar com asterisco(*) o autor para correspondência, colocando seu e-mail no rodapé desta 
página (um só e-mail). 
A segunda página deverá conter o título e o resumo do trabalho em inglês (ABSTRACT), com no 
máximo 100 palavras, e a indicação de 3 keywords, também em inglês. 
  
As figuras (gráficos, esquemas, etc.) deverão ter qualidade gráfica adequada (usar somente fundo 
branco). As figuras, tabelas, esquemas etc devem ser colocadas após as referências e 
devidamente identificadas. Se escaneadas, devem ser em alta resolução (800 dpi/ bitmap para 
traços) com extensão tif ou jpg. As fotos ou desenhos com cor (300 dpi/grayscale) devem ser 
enviadas com extensão tif/jpg, para não termos problemas ao aplicá-las no padrão da Revista. 
Outras extensões possíveis: cdr, eps, cdx ou opj. No caso particular de esquemas contendo 
estruturas químicas, estas deverão ter sempre a mesma dimensão, para que possam ser reduzidas 
uniformemente. Considerar que as figuras deverão ter largura máxima de uma coluna (8,5 cm) ou, 
excepcionalmente, de 2 colunas (17,5 cm). Figuras coloridas têm custo de publicação repassado 
aos autores, quando da publicação.  
  
Para figuras, gráficos, esquemas, tabelas, etc idênticos aos já publicados anteriormente na 
literatura, os autores devem providenciar a permissão para publicação junto à empresa/sociedade 
científica que detenha o copyright e enviar à editoria de QN junto com a versão final do manuscrito. 
As referências serão numeradas consecutivamente no texto, na forma de expoentes; a lista de 
referências será colocada no final do texto. As legendas das figuras devem ser colocadas em folha 
à parte, separadas das figuras. A seguir, devem ser colocadas as figuras, os gráficos, os 
esquemas, as tabelas e os quadros. No texto, apenas indicar a inserção de cada um(a). 

  

REFERÊNCIAS 

Revistas: 
 
Será utilizada a abreviatura da revista como definida no Chemical Abstracts Service Source Index 
(ver http://www.cas.org/sent.html). Caso a abreviatura autorizada de uma determinada revista não 
puder ser localizada e não for óbvio como o título deve ser abreviado, deve-se citar o título 
completo. 

1. Varma, R. S.; Singh, A. P.; J. Indian Chem. Soc. 1990, 67, 518. 

No caso especial da revista citada não ser de fácil acesso, é recomendado citar o seu número de 
Chemical Abstract, como segue: 

2. Provstyanoi, M. V.; Logachev, E. V.; Kochergin, P. M.; Beilis, Y. I.; Izv. Vyssh. Uchebn. Zadev.; 
Khim. Khim. Tekhnol. 1976, 19, 708. (CA 85:78051s). 

É recomendado o uso de referências compostas na medida do possível, em lugar de uma lista de 
referências individuais. O estilo das referências compostas é o seguinte: 

3. Varela, H.; Torresi, R. M.; J. Electrochem. Soc. 2000, 147, 665; Lemos, T. L. G.; Andrade, C. H. 
S.; Guimarães, A. M.; Wolter-Filho, W.; Braz-Filho, R.; J. Braz. Chem. Soc. 1996, 7, 123; Ângelo, A. 
C. D.; de Souza, A.; Morgon, N. H.; Sambrano, J. R.; Quim. Nova 2001, 24, 473.  

Patentes: 
 

http://www.cas.org/sent.html


Devem ser identificadas da seguinte forma (na medida do possível o número do Chemical 
Abstracts deve ser informado entre parênteses). 
4. Hashiba, I.; Ando, Y.; Kawakami, I.; Sakota, R.; Nagano, K.; Mori, T.; Jpn. Kokai Tokkyo Koho 79 
73,771 1979. (CA 91:P193174v)  
5. Kadin, S.B.; US pat. 4,730,004 1988. (CA 110:P23729y) 
6. Eberlin, M. N.; Mendes, M. A.; Sparrapan, R.; Kotiaho, T.; Br PI 9.604.468-3, 1999. 

Livros: 
 
7. Regitz, M. Em Multiple Bonds and Low Coordination in Phosphorus Chemistry; Regitz, M.; 
Scherer, O. J., eds.; Georg Thieme Verlag: Stuttgart, 1990, cap. 2. 
8. Cotton, F.A.: Wilkinson, G.; Advanced Inorganic Chemistry, 5th ed., Wiley: New York, 1988. 

Programas de computação (Softwares): 
 
9. Sheldrick, G. M.; SHELXL-93; Program for Crystal Structure Refinement; Universidade de 
Göttingen, Alemanha, 1993.  

Teses: 
 
10. Velandia, J. R.; Tese de Doutorado, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil, 
1997.  

Material apresentado em Congressos: 
 
11. Ferreira, A. B; Brito, S. L.; Resumos da 20a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Química, Poços de Caldas, Brasil, 1998. 

Páginas Internet: 
 
http://jbcs.sbq.org.br, acessada em Junho 2001. 

  

Material não publicado: 
 
Para material aceito para publicação: Magalhães, U. H.; J. Braz. Chem. Soc., no prelo. Para 
material submetido mas ainda não aceito: Magalhães, U. H.; J. Braz. Chem. Soc., submetido. Para 
trabalho não publicado ou comunicação pessoal: Magalhães, U. H.; trabalho não publicado ou 
Magalhães, U. H., comunicação pessoal. Os resultados não publicados só poderão ser citados 
com a permissão explícita das pessoas envolvidas na sua obtenção. 

Quando o trabalho for redigido em idioma inglês, os autores são solicitados a se remeterem às 
normas do Journal of the Brazilian Chemical Society. 

  

Os autores devem procurar seguir, naquilo que for possível, as normas recomendadas pela IUPAC, 
inclusive o Sistema Internacional de Unidades. Sobre a nomenclatura de compostos (orgânicos e 
inorgânicos) já há traduções para a língua portuguesa publicadas em Q.N. Quanto aos Símbolos e 
Terminologias, onde não há tradução, espera-se que adaptação seja feita pelos autores, criando 
então, paulatinamente, um conjunto de normas em português. 

http://jbcs.sbq.org.br/


SUBMISSÃO DOS ARTIGOS - A QN está agora oferecendo aos autores a submissão on line, que 
pode ser acessada através do registro de Login e Senha. Você pode se registrar em nossa home 
page (http://quimicanova.sbq.org.br) usando a opção Novo Usuário. Se já for usuário da plataforma 
do JBCS, já está cadastrado na base (pois ela é comum às duas revistas) e deverá utilizar o 
mesmo Login e Senha. Após estar cadastrado em nosso sistema de submissão on line, o autor 
pode facilmente seguir as instruções fornecidas na tela. Será solicitada a submissão de um único 
arquivo do manuscrito completo, em formato PDF. Está disponível uma ferramenta para gerar o 
arquivo PDF, a partir de aruivo .doc ou .rtf. O sistema informará por e-mail o código de referência 
do manuscrito e o autor poderá acompanhar, através do sistema, o status de seu manuscrito. 

  

MANUSCRITOS REVISADOS - Manuscritos enviados aos autores para revisão devem retornar à 
Editoria dentro de prazo máximo de três meses ou serão considerados retirados. Usando o Login e 
a Senha registrados anteriormente, o autor deve seguir as instruções, fornecidas na tela, para 
envio do PDF completo da versão revisada e das respostas aos assessores . detalhando as 
alterações feitas na nova versão e justificando as alterações sugeridas nos pareceres e que não 
foram aceitas pelos autores. Esses dois arquivos devem ser enviados através da seção Envio de 
Nova Versão, na página do Autor, no sistema de submissão on line disponível na home page da 
QN. 
A Editoria de QN reserva-se o direito de efetuar, quando necessário, pequenas alterações nos 
manuscritos, de modo a adequá-los às normas da revista ou tornar seu estilo mais claro, 
respeitando, naturalmente, o conteúdo do trabalho. Qualquer que seja a natureza do manuscrito 
submetido, ele deve ser original ao nível de metodologia, informação, interpretação ou crítica. A 
qualificação do trabalho será atestada por, no mínimo, dois consultores, indicados pela Editoria. 
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Revista Brasileira de Farmacognosia
Brazilian Journal of Pharmacognosy
16(1): Jan./Mar. 2006

A Revista Brasileira de Farmacognosia (Brazilian Journal 
of Pharmacognosy) é um periódico destinado à publicação 
de trabalhos científi cos originais, artigos de revisão e 
divulgação no campo da Farmacognosia (“O estudo dos 
produtos naturais biologicamente ativos”).

1. NORMAS GERAIS

1.1 Todos os manuscritos submetidos devem ser inéditos. 
A publicação simultânea de manuscritos descrevendo 
o mesmo trabalho em diferentes periódicos não é 
aceitável. Os direitos de publicação passam a ser da 
Revista Brasileira Farmacognosia, inclusive traduções; 
publicações subseqüentes são aceitas desde que citada a 
fonte.
1.2 A Revista Brasileira Farmacognosia recebe para 
publicação trabalhos científi cos originais, revisões e 
divulgações escritos em Português, Espanhol ou Inglês. 
O conteúdo dos trabalhos é de total responsabilidade 
do(s) autor(es), e não refl ete necessariamente a opinião 
do Editor Chefe ou dos membros do Conselho Editorial.
1.3 A Revista Brasileira de Farmacognosia submeterá 
todos os manuscritos recebidos à análise de consultores 
ad hoc, cujos nomes permanecerão em sigilo e que 
terão a autoridade para decidir sobre a pertinência de 
sua aceitação, podendo inclusive, reapresentá-los ao(s) 
autor(es) com sugestões para que sejam feitas alterações 
necessárias e/ou para que os mesmos sejam adequados às 
normas editoriais da revista.
1.4 Toda idéia e conclusão apresentadas nos trabalhos 
publicados são de total responsabilidade do(s) autor(es), 
e não refl ete necessariamente a opinião do Editor Chefe 
ou dos membros do Conselho Editorial.
1.5 Todos artigos envolvendo estudos com humanos 
ou animais deverão ter Pareceres dos Comitês de Ética 
de Pesquisa em Seres Humanos ou em Animais das 
instituições a que pertencem os autores, autorizando tais 
estudos.
1.6 Todo material vegetal utilizado na pesquisa descrita 
no trabalho deve ter a indicação do seu local de coleta 
(inclusive coordenadas obtidas por GPS, se possível), 
o país de origem, o responsável pela identifi cação da 
espécie e a localização da exsicata. Os autores devem 
estar preparados para fornecer evidência documental 
de que a aprovação para a coleta foi concedida pela 
autoridade apropriada no país de origem.

2. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DAS 
CONTRIBUIÇÕES

2.1 Os autores devem manter uma cópia (eletrônica 
e impressa) do manuscrito submetido, para o caso de 

possível perda ou danos causados ao original enviado à 
revista.
2.2 As Figuras (fotografi as, gráfi cos, desenhos, etc.) 
deverão ser apresentadas em folhas separadas e numeradas 
consecutivamente em algarismos arábicos. As respectivas 
legendas deverão ser claras, concisas, sem abreviaturas e 
localizadas abaixo das fi guras. Suas respectivas posições 
no texto deverão ser indicadas, preferentemente, logo 
após sua citação no corpo do trabalho. No caso de 
fotografi as ou desenhos feitos a mão livre, estes deverão 
ser colocados em envelopes à parte, em perfeito estado e 
devidamente identifi cados no verso, a lápis.
2.3 As Tabelas e os Quadros deverão ser apresentados 
em folhas separadas e numerados consecutivamente em 
algarismos arábicos. As tabelas (dados numéricos) não 
podem ser fechadas por linhas laterais. As respectivas 
legendas deverão ser claras, concisas, sem abreviaturas 
e localizadas na parte superior dos mesmos. Deverão ser 
indicados os locais aproximados no texto, onde as tabelas 
e os quadros serão intercalados, preferentemente, logo 
após sua citação no corpo do trabalho.

3. FORMATAÇÃO DO TEXTO E CONTEÚDO DO 
TRABALHO

3.1 Os originais deverão ser redigidos e digitados em 
folhas de papel tamanho A4 ou carta, espaço duplo, 
fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, com texto 
justifi cado, margem de 2cm em cada um dos quatro lados, 
e perfazendo o total de, no máximo, 15 e, no mínimo, 5 
páginas, incluindo fi guras, tabelas e quadros.
3.2 Título e subtítulo: Deverão estar de acordo com 
o conteúdo do trabalho, levando em conta o âmbito e 
objetivos da Revista. Estes deverão estar escritos em caixa 
baixa, negritados, fonte tipo Times New Roman, tamanho 
14. Para os trabalhos redigidos nas línguas Portuguesa e 
Espanhola, providenciar também versão do título para a 
língua Inglesa, o qual acompanhará o Abstract.
3.3 Autores: Os nomes dos autores devem vir abaixo 
do título, centralizados. O nome e os sobrenomes devem 
aparecer na ordem correta, sendo obrigatório que o 
primeiro (nome) e o último (sobrenome) apareçam por 
extenso (ex. Carlos N.U. Silva ou Carlos N. Ubiratan 
Silva). No caso de vários autores, seus nomes deverão ser 
separados por vírgulas.
3.4 Filiação dos autores: Após o nome de cada autor 
deverá constar um número Arábico, sobrescrito, que 
indica sua instituição de procedência e, deverá aparecer 
logo abaixo da nominata dos autores, também centralizado 
e com endereços completos, inclusive o CEP da cidade. 
Deve-se assinalar o nome do autor principal com um 
asterisco sobrescrito, para o qual toda correspondência 
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deverá ser enviada. O endereço eletrônico, telefone e 
fax do autor principal aparecerão na primeira página do 
trabalho como uma nota de rodapé.
3.5 Resumo em português: Deverá apresentar 
concisamente o trabalho destacando as informações de 
maior importância, expondo metodologia, resultados 
e conclusões. Permitirá avaliar o interesse pelo artigo, 
prescindindo de sua leitura na íntegra. Dever-se-á dar 
destaque ao Resumo como tópico do trabalho (máximo 
de 200 palavras).
3.6 Unitermos: Deverão identifi car/representar o 
conteúdo do artigo. Observar o limite máximo de 6 
(seis). São importantes para levantamentos em banco de 
dados, com o objetivo de localizar e valorizar o artigo em 
questão. Deverão vir separados por vírgula.
3.7 Abstract: Os trabalhos redigidos nas línguas 
Portuguesa e Espanhola devem vir acompanhados 
também da versão do resumo para a língua Inglesa. Evitar 
traduções literais. Quando não houver domínio deste 
idioma, consultar pessoas qualifi cadas. O Abstract deve 
ser encabeçado por versão do título na língua inglesa.
3.8 Keywords: Unitermos em inglês. Também em 
número máximo de 6 (seis) e separados por vírgula.
3.9 Introdução: Deverá estabelecer com clareza o 
objetivo do trabalho e sua relação com outros trabalhos na 
mesma área. Extensas revisões da literatura deverão ser 
substituídas por referências a publicações mais recentes, 
onde estas revisões tenham sido apresentadas e estejam 
disponíveis.
3.10 Material e Métodos: A descrição dos materiais e dos 
métodos usados deverá ser breve, porém sufi cientemente 
clara para possibilitar a perfeita compreensão e a 
reprodução do trabalho. Processos e técnicas já publicados, 
a menos que tenham sido extensamente modifi cados, 
deverão ser referenciados por citação.
3.11 Resultados: Deverão ser apresentados com o 
mínimo possível de discussão ou interpretação pessoal 
e, sempre que possível, ser acompanhados de tabelas e 
fi guras adequadas. Os dados, quando pertinentes deverão 
ser submetidos a uma análise estatística.
3.12 Discussão: Deverá ser restrita ao signifi cado dos 
dados obtidos e resultados alcançados, evitando-se 
inferências não baseadas nos mesmos. Opcionalmente, 
Resultados e Discussão poderão ser apresentados num 
único item.
3.13 Agradecimentos: Este item é opcional e deverá vir 
antes das Referências Bibliográfi cas.

4. REFERÊNCIAS

A formatação das referências deve ser padronizada em 
conformidade com as exigências da revista, como é 
mostrado abaixo:
4.1 Referência dentro do texto:
- No início da citação: autor em caixa baixa, seguido do 
ano entre parênteses. Ex. Pereira (1999).
- No fi nal da citação: autor em caixa baixa e ano – ambos 

entre parênteses. Ex. (Silva, 1999) ou (Silva; Souza, 1998) 
ou (Silva; Souza; Dias, 2000) ou (Silva et al., 1999) ou 
(Silva et al., 1995a,b).
- Citação textual: colocar, também, a página . Ex. (Silva, 
1999, p.24)
4.2 As Referências Bibliográfi cas serão ordenadas 
alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor, em 
caixa baixa e em ordem crescente de data de publicação. 
Deve-se levar em consideração as seguintes ocorrências:
4.2.1 Revista: Será utilizado a abreviatura do periódico, 
em itálico, defi nida no Chemical Abstracts Service 
Source Index (ver http://www.cas.org/sent.html). Caso a 
abreviatura autorizada de um determinado periódico não 
puder ser localizado e não for óbvio como o título deve 
ser abreviado, deve-se citar o título completo.
- Vargas TOH 1996. Fatores climáticos responsáveis pela 
morte de borboletas na região sul do Brasil. Rev Bras 
Assoc Entomol 11: 100-105.
No caso especial da revista citada não ser de fácil acesso, 
é recomendado citar o seu número de Chemical Abstracts, 
como segue:
- Qu W, Li J, Wang M 1991. Chemical studies on 
Helicteres isora L. Zhongguo Yaoke Daxue Xuebao 22: 
203-206, apud Chemical Abstracts 116: 124855r.
Numa citação de citação, colocar o nome das fontes em 
itálico.
- Wax ET 1977. Antimicrobial activity of Brazilian 
medicinal plants. J Braz Biol Res 41: 77-82, apud Nat 
Prod Abs 23: 588-593, 1978.
4.2.2 Livro:
- Costa AF 1996. Farmacognosia. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian.
4.2.3 Capítulo de livro:
- Farias CRM, Ourinho EP 1999. Restauração dentária. 
In: Goldaman, G.T. (org.) A nova odontologia. 5.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, p.95-112.
4.2.4 Tese e Dissertação:
- Lima N 1991. Infl uência da ação dos raios solares 
na germinação do nabo selvagem. Campinas, 755p. 
Tese de Doutorado – Faculdade de Ciências Agrárias, 
Universidade Estadual de Campinas.
- Romero MAV 1997. Estudo químico de Brunfelsia 
hopeana Benth e do mecanismo de ação da escopoletina. 
João Pessoa, 119p. Dissertação de Mestrado – Programa 
de Pós-Graduação em Produtos naturais, Universidade 
Federal da Paraíba.
4.2.5 Congressos:
- Thomas G, Selak M, Henson PM 1996. Estudo da fração 
aquosa do extrato etanólico das folhas de Cissampelos 
sympodialis em neutrófi los humanos. XIV Simpósio de 
Plantas Medicinais do Brasil. Florianópolis, Brasil.
4.2.6 Patentes: Devem ser identifi cadas conforme modelo 
abaixo e na medida do possível o número do Chemical 
Abstracts deve ser informado.
- Ichikawa M, Ogura M, Lijima T 1986. Antiallergic 
fl avone glycoside from Kalanchoe pinnatum. Jpn. Kokai 
Tokkyo Koho JP 61,118,396, apud Chemical Abstracts 
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105: 178423q.
4.2.7 Páginas Internet:
- http://www.mobot.org, acessada em maio de 2003.

5. ENCAMINHAMENTO DOS ARTIGOS
Os trabalhos deverão ser enviados, inicialmente, em 
três cópias impressas, utilizando-se o programa Word 
for Windows. Quando da aceitação do trabalho, após as 
devidas correções, deverão ser enviados um disquete ou 
CD contendo o arquivo do trabalho e uma cópia impressa. 
Toda correspondência deverá ser enviada ao Editor-Chefe 
da Revista, conforme endereço abaixo:

Revista Brasileira de Farmacognosia
Prof. José Maria Barbosa Filho - Editor Chefe

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica
Universidade Federal da Paraíba

Caixa Postal 5072
58051-970, João Pessoa - PB – Brasil

Na carta de encaminhamento é solicitado a indicação 
de cinco prováveis referees, de outras instituições, com 
seus endereços postais e eletrônicos. A qualifi cação do 
trabalho será atestada por, no mínimo, dois consultores, 
indicados pela Editoria.

6. CUSTOS

A Revista custeará integralmente os trabalhos de até 15 
páginas, incluindo tabelas e fi guras. Acima deste número 
de páginas, as despesas correrão por conta do(s) autor(es). 
Não serão aceitas fotografi as coloridas, a não ser que 
o(s) autor(es) custeiem sua publicação, independente do 
número de páginas do trabalho.




